
 
เอกสารประกอบการกูเงินสามัญ

 
1.  สลิปเงินเดอืน  (ฉบับจรงิเดือนปจจุบัน  และรับรองจากเจาหนาท่ีการเงิน)  
2. หนังสือยนืยันการรับเงินกูสหกรณฯ 
3.  หนังสือขอกูและสัญญาเงินกูสามัญ  (มี  2 หนา พิมพดานหนา-หลัง ในแผนเดียวกัน) 
4.  หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชาํระคาหุนและหนี้ใหสหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด 

(มี  2 หนา พิมพดานหนา-หลัง ในแผนเดียวกัน) 
5.  หนังสือจํานําหุน  
6. รายละเอียดผูค้ําประกันเงนิกู 
 -หนังสือสัญญาค้ําประกันเงนิกูสามัญ 
 -สําเนาบัตรผูค้ําประกัน 
 -สําเนาบัตรคูสมรสผูค้ําประกัน 
 -คําส่ังชวยราชการ กรณีที่ไปชวยราชการสงักัดอื่น 
7.  ใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุมกรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 
      (มี 2หนา  พิมพดานหนา-หลังในแผนเดียวกัน) 
8.  ใบคําขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อหลักประกันการกู และบัญชีออมทรัพยพิเศษ

สวนเกินหลักประกันการกู 
      กรอกเฉพาะสมาชิกรายที่มีหุนนอยกวา 1 ใน 4 ของยอดขอกู และยงัไมเคยเปดบญัชีเงินฝาก 
       ประเภทนี ้ สมาชิกที่มีหลักประกันหุนเกินกวา 1 ใน 4 ของยอดขอกูไมตองกรอกแบบฟอรมนี้    
     (มี 2หนา  พิมพดานหนา-หลังในแผนเดียวกัน) 
9. เอกสารประกอบการกูสามัญและเอกสารประกอบการเปดบัญชีเงินฝากของผูกู 

- สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการของผูกู จํานวน 2 ชดุ  (ยกเวนสมาชิกที่ไม
ตองเพิ่มหลักประกันเงนิฝาก  หรือสมาชิกที่เคยเปดบัญชีเงินฝากไว    ใหใชสําเนาบตัร
ประชาชนเพยีง 1 ชุด) 

- สําเนาทะเบียนบานของผูกู จํานวน 2 ชดุ (ยกเวนสมาชิกที่ไมตองเปดบัญชีเงินฝาก หรือ
สมาชิกที่เคยเปดบัญชีเงินฝากไว    ใหใชสําเนาทะเบยีนบานเพยีง 1 ชุด) 

 - สําเนาบตัรประชาชนคูสมรส 
 -  สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีบัตรคูสมรสเปน น.ส.   ตองมีหนังสือยินยันจากทางราชการ) 
 -  สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ,ออมสิน, ธกส.   (ยกเวนกรณีมารบัเช็คที่สหกรณฯ) 
 -  คําสัง่ชวยราชการ  กรณีท่ีไปชวยราชการสังกัดอ่ืน 
 -  เบอรโทรศัพทมือถือ หรือ หนวยงาน  ท่ีสามารถติดตอผูกูไดโดยตรง 









              หนังสือยินยอมใหสวนราชการหกัเงินชําระคาหุนและหนี้ใหสหกรณออมทรัพย  รพช.จํากัด 
 

 เขียนที…่………………………............ 
 ………………………………..... 
 

วันที…่……เดอืน………………….พ.ศ………… 
 
 

 
ขาพเจา………………………………………………….. สมาชิกเลขที่............................อายุ………ป   

มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่…………....หมูที่……...ตรอก/ซอย ....................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต……………….........……จังหวัด……………………………….. 
โทรศัพท............................................รับราชการสังกัด ……………………………………………………..
ตําแหนง. ………….............................................                                          

 
    มีความประสงคใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน ณ .ที่จาย เพื่อนําสงเงินใหแกสหกรณออมทรัพย 

รพช. จํากัด  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ สวนราชการที่ขาพเจาสังกัดอยู  ดังนี้ 
 
                ขอ 1.ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงนิ หักเงนิเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ  หรือ  
เงินอื่นๆที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู  ทั้งปจจบุัน อนาคต ตามจํานวน 
ที่สหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด  แจงในแตละเดือน เพื่อสงชําระหนี้  ชําระคาหุน    หรือเงินอื่นแลวแตกรณ ี
ใหสหกรณออมทรัพย  รพช.จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 
               ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานราชการ    และไดรับเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห บําเหน็จ บํานาญ เงินขวัญถุง หรือเงินอื่นๆ   ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน ของสวนราชการ 
หรือ หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห  เงินบําเหน็จ  บํานาญ  เงินขวัญถุง หรือเงิน
อ่ืนๆ ที่พึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด ไดแจง  และใหสงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง  
 
               ขอ 3.การหักเงินเดือน คาจางเงินฌาปนกิจสงเคราะห เงินบําเหน็จบํานาญเงินขวัญถุง หรือเงินอื่นๆไมวา
กรณีใด ตามขอ2. เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว(ถามี)     ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงให สหกรณ
ออมทรัพย รพช.จํากัด กอนเปนอันดับแรก 
 

 



 ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ3.นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจาสัญญาวา 
จะไมถอนการใหคํายนิยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของ 
สหกรณหรือพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณฯ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณ- 
ออมทรัพย รพช.จํากัด 
 
 ขอ 5.ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด  โดยโอนหรือยายไปสังกัดสวน
ราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน
ของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไป
สังกัดหักเงินเดือน    คาจาง  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี  เพื่อสงชําระหนี้  
ชําระคาหุน         หรือเงินอื่น ใหสหกรณออมทรัพย  รพช.จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน รวมทั้งขาพเจาสัญญา
วาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ   เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  
หรือใหหนวยงานของรัฐ  หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตน
แทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเองและไดตรวจสอบขอความและถอยคํา  
ในหนังสือนี้ทัง้หมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 
  ลงชื่อ………………………………………ผูใหคํายนิยอม   
  (……………………………………..) 
 
                                                                       ลงชื่อ………………………………………คูสมรสผูใหคํายนิยอม   
                                                                                   (……………………………………..) 
 
                                                                       ลงชื่อ………………………………………พยาน  
 (……………………………………..) 
 
                                                    ลงชื่อ………………………………………พยาน 
  (……………………………………..) 















              สหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด 
          คําขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรพัยพเิศษเพื่อหลกัประกนัการกู  
              และบัญชอีอมทรพัยพิเศษสวนเกินหลกัประกนัการกู 

 
                                                      
                                                       วนัท่ี............................................................................ 
เรียน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัย รพช.จํากดั 
 
                 ขาพเจา ........................................................................................สมาชกิเลขท่ี............................ 
สังกัด.............................................................................................................อายุ.......................................ป    
เชื้อชาติ.................................สัญชาติ....................................อาชีพ.............................................................. 
ท่ีอยู............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................อีเมลล........................................................ 
โทรศัพท........................................โทรศัพทมือถือ........................................โทรสาร................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.......................................................................โทรสาร.................................................................... 
              การเปดบัญชีเงินฝาก สมาชกิผูประสงคขอกูสามัญ  ตองกรอกรายการในใบคําขอเปดบัญชีฉบับนี้
ใหครบถวน และใหตวัอยางลายมอืชือ่ไวกบัสหกรณฯ  โดยมีเงื่อนไขดงัตอไปนี ้

1. วตัถุประสงคของการเปดบญัชีเพ่ือใชเปนหลักประกนัเงนิกูสามัญกับสหกรณฯ 
2. เปดบัญชีเงินฝาก  2  ประเภทไดแก 

2.1 บัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 “บัญชีเงินฝากออมทรพัยพิเศษเพื่อหลกัประกนัการกู” เพ่ือใชเปน
หลักประกนัเงินกูสามัญ  เพ่ิมเติมจากมลูคาหลักประกนัหุนท่ีมีอยู ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมหลกัประกัน
ใหครบตามเงือ่นไขการกูสามัญ     

2.2  บัญชีเงินฝากประเภทท่ี 2  “บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษสวนเกินหลกัประกันการกู”    เพื่อ
รองรับการโอนดอกเบีย้จากเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อหลักประกนัการกู และกรณกีูใหมซ้ํา
หากคํานวณหลักประกันเงนิฝาก  เมื่อรวมกับมูลคาหุน ณ วนัท่ีอนุมัตใิหกูแลว     มมีูลคาเกนิ
กวาหลกัประกันที่กําหนด    จะนําเงนิสวนเกินโอนเขาบญัชีนีด้วย 

3. สหกรณฯจะออกใบรับรองเงินฝาก หรอื Member Statement  เปนหลักฐานแทนสมดุคูฝาก และ
จะออกใหเมื่อมีการโอนดอกเบี้ย หรือ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงยอดเงินฝาก   

4. การฝากเงิน  สมาชิกผูขอกูสามัญที่มีหลักประกันหุนไมครบตามเงื่อนไขการกูสามัญ  ยินยอมให
สหกรณฯ  นําเงินกูสามัญทีไ่ดรับอนุมตัิรวมกับหุนที่มีอยู  เพื่อใหหลักประกันครบตามเงื่อนไข
การกูสามัญ  โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากประเภทที่ 1  



5. การถอนเงิน ในระหวางท่ีสญัญาเงินกูสามัญยังไมสิ้นสุด      สมาชิกผูกูสามารถถอนเงินจากบญัชี
เงินฝากประเภทที่ 2  ไดเดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเงินเกนิกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดคาปรับรอยละ 1 
ของยอดเงินทีถ่อน คาปรับขัน้ต่ํา 500 บาท      

6. อัตราดอกเบี้ย คํานวณดอกเบี้ยรายวันถึงสิ้นเดือนมถิุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป             
6.1 บัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 ใหไดรับดอกเบีย้เทากับรอยละ 85 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา    
        12 เดือนโดยดอกเบี้ยของบัญชีนี้ จะถกูโอนเขาบัญชเีงินฝากประเภทที่ 2 ทุกครึ่งป เพื่อให  

สมาชิกถอนได 
6.2 บัญชีเงินฝากประเภทที่ 2 ใหไดรับดอกเบีย้เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

      7.   ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ นําเงินฝากจากทั้ง 2 บัญชี   ไปหักชาํระหนีจ้ากยอดเงินกูคงเหลอื     
หรอืหนี้สินอืน่ใดท่ีมอียูกับสหกรณฯ ในกรณตีอไปนี ้

7.1 กรณีขาพเจาสมาชกิผูกูเสียชวีติ ซึ่งหลังจากนําเงินฝากไปหักหนี้สินแลว หากมีเงินคงเหลือ 
ใหจายแกผูที่มรีายช่ือตามทีร่ะบุไวในหนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชนของสหกรณฯ 
ตอไป    

7.2 กรณีขาพเจาสมาชกิผูกูลาออกหรือถูกใหออกจากสหกรณฯ   ซ่ึงหลังจากนําเงินฝากไปหัก
หนี้สินแลว  หากมีเงินคงเหลอื ใหจายคืนใหกับสมาชิกหลังจากปดบญัชีเงินฝาก     

8. การปดบัญชีเงนิฝากทั้ง 2 บญัชี  สหกรณฯจะทําการปดบัญชีให  สําหรับสมาชิกรายที่ชําระหนี้
เงินกูสามญัตามสัญญาเดิมครบถวน และไมมีความจําเปนตองใชเงินฝากเปนหลกัประกันตอไป 

        9.  คาใชจายในการโอนเพื่อถอนเงินฝากทั้งสองบญัชีนี้   สมาชิกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด      
             ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อ
หลกัประกันการกูและบัญชอีอมทรพัยพิเศษสวนเกินหลกัประกันการกู ดังกลาวขางตน                                                       

              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                          .............................................................     
                                                                        (ผูขอเปดบญัช)ี  

                                      
                                    ตัวอยางลายมอืชือ่ผูขอเปดบญัช ี

ชื่อผูฝาก .................................................................................เลขท่ีสมาชกิ............................. 
บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อหลักประกนัการกูเลขท่ี....................................................... 
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